ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
ประชุม ณ ห้องประชุมธนาคาร ชัน 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
เลขที 622 เอ็มโพเรี ยม ทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
วันที 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ดร. จือกัง หลี - ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 7 ท่าน ดังนี
1.

ดร. จือกัง หลี

2.

นางลัดดา ศิริวฒั นาโกศล

3.

ดร. ประสิ ทธิ? ดํารงชัย

4.

นายกัวหุย ซง

5.

นายหยาง หลิว

6.

นายกองเอกเปล่งศักดิ? ประกาศเภสัช

7.

พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชืนภักดี

ประธานกรรมการ
ประธานคณะบริ หาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ
สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการ
สมาชิกคณะบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางอรพินท์ ศรี สังคม – เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มี ผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนรวม 39 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,220,172,792 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
98.37 ของจํานวนหุ ้นทังหมด 2,256,961,198 หุ ้น ซึ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท งั หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
และมอบหมายให้นางอรพินท์ ศรี สังคม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายเลขานุการองค์กรและกฎหมาย และเลขานุการ
บริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นเลขานุการทีประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมแทน
เลขานุการบริ ษทั แนะนําคณะกรรมการตามรายชือข้างต้นและแจ้งว่า กรรมการของธนาคารอีก 3 ท่าน
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
1.
นายจือเซิง สวู่
กรรมการ
สมาชิกคณะบริ หาร
2.
นายเจียนเฟิ ง เจิง
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นางหมินหมิน หวู
กรรมการ
กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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นอกจากนี เลขานุการบริ ษทั แนะนําผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของธนาคารทีเข้าร่ วมประชุม ได้แก่
นายสม พิศาลโสภณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
นายซีซาน จาฟเฟอร์
ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
นายฟาร์ซาน จาเว็ด อิมาม
ตัวแทนจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เลขานุการบริ ษทั ชีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยงต่อทีประชุมดังนี
•
ธนาคารจะนับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง
•
กรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้
บัตรลงคะแนนที ธนาคารแจกให้ โดยทําเครื องหมาย  ในกรอบสี เหลียม  ของบัตรลงคะแนน และกรุ ณายกมือขึน
แสดงตัว เพือให้เจ้าหน้าทีของธนาคารไปรับบัตรลงคะแนนเพือเป็ นหลักฐานในการนับคะแนน สําหรับผูท้ ีเห็นด้วยไม่ตอ้ ง
ใช้บตั รลงคะแนน
•
การลงคะแนนเสี ยงจะถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติ
เว้นแต่ วาระค่าตอบแทนกรรมการ ซึงต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมา
ประชุม
•
การนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละ
วาระเท่ านัน และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสี ยงทังหมดที เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที เหลื อถื อว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงทีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนันๆ สําหรับวาระทีไม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะถือว่าทีประชุมมีมติ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี
วาระที

1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั)งที 23 ประจําปี 2559

เลขานุการบริ ษทั เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครังที 23 ประจําปี 2559 ทีได้ประชุมเมือวันที วันที 22 เมษายน 2559 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,172,792 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,172,792 หุน้

100
0

ที ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 23 ประจําปี 2559 ที ได้
ประชุมเมือวันที 22 เมษายน 2559
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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วาระที

2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญนายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและกลยุทธ์
เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 ต่อทีประชุมซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2559 ทีได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นายสม รายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559 โดยสรุ ป ดังนี
ในปี 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 6,210 ล้านบาท สู งกว่าปี 2558 จํานวน 1,037 ล้านบาท
หรื อเพิมขึนร้อยละ 20 เป็ นผลจากการเพิมขึนของรายได้ดอกเบี ยสุ ทธิ จาํ นวน 506 ล้านบาท และรายได้ทีไม่ใช่ดอกเบี ย
จํานวน 531 ล้านบาท
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวมจํานวน 2,206 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
จํานวน 220 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 9
ค่าใช้จ่ายเกียวกับหนี สูญ หนี สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 2,168 ล้านบาท เพิมขึน
จากปี 2558 จํานวน 1,084 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 100 จากปี 2558โดยธนาคารตังสํารองส่ วนเพิมนี เพือให้สอดคล้อง
กับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจทีอาจเกิดขึนในอนาคต
ภาษี เ งิ น ได้นิ ติบุ คคลจํา นวน 366 ล้า นบาท เพิ มขึ นจากปี 2558 จํานวน 38 ล้า นบาท หรื อเพิม ขึ น
ร้อยละ 12 จากปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรหลังภาษีจาํ นวน 1,470 ล้านบาท สู งกว่าปี 2558
จํานวน 135 ล้านบาท (หนึงร้อยสามสิ บห้าล้านบาท) หรื อเพิมขึนร้อยละ 10
ณ สิ นปี 2559 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์รวมเป็ นจํานวน 186,054 ล้านบาท เพิมขึ นจาก
สิ นปี 2558 จํานวน 3,025 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2 โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิมขึนของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิจาํ นวน 4,181 ล้านบาท และการเพิมขึนของเงินลงทุนสุทธิจาํ นวน 5,586 ล้านบาท
ในขณะที เงิ นให้สินเชื อแก่ลูกหนี สุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี มีจาํ นวน 130,747 ล้านบาท ลดลงจาก
สินปี 2558 จํานวน 5,136 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7 สาเหตุหลักเนืองจากการลดลงของสิ นเชือต่างประเทศ
เงินรับฝากของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สินปี 2559 มีจาํ นวน 92,024 ล้านบาท เพิมขึนจากสิ นปี 2558
จํานวน 5,829 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 7
หนี สิ น รวมของธนาคารและบริ ษ ัท ย่อ ย ณ สิ น ปี 2559 มี จ ํา นวน 159,730 ล้า นบาท เพิ ม ขึ น จาก
สินปี 2558 จํานวน 1,311 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1 ซึงสอดคล้องกับการเพิมขึนของสิ นทรัพย์ในปี 2559
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ สิ นปี 2559 มีจาํ นวน 26,323 ล้านบาท เพิมขึ นจาก
สินปี 2558 จํานวน 1,713 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7 มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 11.66 บาทต่อหุน้ เพิมขึนจาก 10.90 บาท ต่อหุน้ ณ สินปี 2558
ทังนี ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนของสิ นเชือด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื อรวมก่อนหักค่าเผือหนี สงสัย
จะสูญตามงบการเงินรวมทีร้อยละ 1.49 ลดลงจากร้อยละ 1.56 ณ สินปี 2558 ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริ ษทั
ย่อยมีเงินกองทุนทังสินจํานวน 26,802 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชันที 1 จํานวน 24,886 ล้านบาท และเงินกองทุน
ชันที 2 จํานวน 1,916 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุ นต่อสิ นทรั พย์เสี ยงเท่ ากับร้ อยละ 16.51 ทังนี อตั ราส่ วน
เงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงหลังหักเงิ นกองทุ นส่ วนเพิมเพือรองรับการให้สินเชื อแก่กลุ่มลูกหนี รายใหญ่ ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 15.15
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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วาระที

3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ#นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2559

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เสนอให้ที ป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ มตั ิ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตได้ตรวจสอบและลงนามรั บรองแล้ว
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,172,792 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220172,792 หุน้

100
0

ที ประชุ มมี มติ เป็ นเอกฉัน ท์อ นุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ สํา หรั บ
ปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
วาระที

4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2559 และงดจ่ ายเงินปันผล

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิ ญ นายสม พิศาลโสภณ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ สายการเงิ นและ
กลยุทธ์ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
นายสม เสนอต่อทีประชุมว่าในปี 2559 ธนาคารมีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็ นจํานวน
1,417 ล้านบาท ซึ งธนาคารมีหน้าทีตอ้ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมไว้ (ถ้ามี) เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
คณะกรรมการธนาคารจึ งขอเสนอให้จัดสรรกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 100 ล้านบาท เป็ นทุ นสํารองตาม
กฏหมาย ซึงภายหลังจากการจัดสรรแล้วธนาคารจะมีทุนสํารองตามกฏหมายทังสินจํานวน 500 ล้านบาท โดยกําไรสุทธิที
เหลืออีก 1,317 ล้านบาท ให้กนั ไว้เป็ นกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร เพือรองรับการดําเนิ นงานของธนาคาร รวมถึงการ
สนับสนุนโครงการโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ทีรัฐบาลจะดําเนิ นการในอนาคตอันใกล้น ี อีกทังยังเป็ นการเพิม
ความแข็งแกร่ งของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel III เพือความมัน คงทางการเงินของธนาคาร
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,136,346 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
14,446 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
22,000 หุน้
รวม
2,220,172,792 หุน้

99.99935
0.00065

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ และงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2559 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมาก

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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วาระที

5

พิจารณาเลือกตั)งกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ ดร. ประสิ ทธิ? ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดเรื องการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ดังนี
ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อ ที ประชุ ม ว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของธนาคารกําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ งในสาม
เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับเลือกตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
วาระ 3 ท่านคือ

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560 มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
1.
2.
3.

นายจือเซิง สวู่
นายกัวหุย ซง
นางหมินหมิน หวู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ
ทัง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล ได้คาํ นึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการทัง 3 ท่านดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการของธนาคาร ซึ งกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึงได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,193,142 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,193,142 หุน้

100
0

ที ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ เลื อกตังกรรมการที ออกจากตําแหน่ งตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่
นายจือเซิง สวู่ นายกัวหุย ซง และนางหมินหมิน หวู ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
วาระที

6

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั)งกรรมการ และเปลีย นแปลงกรรมการผู้มอี าํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริษัท

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ ดร. ประสิ ทธิ? ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็ นผูน้ าํ เสนอทีประชุมเพือพิจารณาวาระนี
ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึ งเสนอให้ทีประชุมแต่งตังนายชื อเฉี ยง หลิน เป็ นกรรมการ
ธนาคาร ประวัติโดยสังเขปของ นายชือเฉี ยง หลิน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมทีได้นาํ ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
นอกจากนี ยังได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณอนุมตั ิการเปลียนแปลงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั เนื องจาก
การแต่งตังกรรมการใหม่ รายละเอียดการเปลียนแปลงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมทีได้นาํ ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,171,142 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
22,000 หุน้
รวม
2,220,193,142 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังนายชือเฉี ยง หลิน เป็ นกรรมการธนาคาร และอนุมตั ิการเปลียนแปลง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
วาระที

7

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริ ษทั กล่าวเชิญ ดร. ประสิ ทธิP ดํารงชัย ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี
ประธานกรรมการสรรหา ฯ รายงานต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี
1) เสนอให้ทีประชุมคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการไว้ตามทีได้เคยอนุมตั ิไว้ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประกอบด้วยค่าเบียประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ทีได้นาํ ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านแล้ว ทังนี ค่าตอบแทนดังกล่าวได้พิจารณา โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมกับหน้าทีความ
รับผิดชอบ และความสมเหตุสมผลเมือเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารพาณิ ชย์อืนทีมีขนาดใกล้เคียงกัน
โดยมีอตั ราค่าตอบแทน ดังนี
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย# ประชุม
(บาท)
(บาท)
คณะกรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ทีปรึ กษาประธานกรรมการกิตติมศักดิP
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะบริหาร
- ประธานคณะบริ หาร
- สมาชิกคณะบริ หาร

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560

60,000 หยวน
(ประมาณ 320,000 บาท)
25,000
50,000

15,000

50,000
30,000

-

50,000
30,000

-

70,000 หยวน
(ประมาณ 370,000 บาท)
150,000

-

15,000
-

-
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สําหรับกรรมการที เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจําของธนาคารที ได้รับค่าตอบแทนประจําในรู ป
เงินเดือนไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการทีเป็ นตัวแทนของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ซึ งได้รับ
ค่าตอบแทนประจําในรู ปเงินเดื อนในฐานะพนักงานของ ICBC เช่น นายเจี ยนเฟิ ง เจิง และนางหมินหมิน หวู แจ้งว่า
ไม่รับค่าตอบแทนใดๆของกรรมการ นอกจากนี นายจื อกัง หลี ประธานกรรมการได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าเบี ย
ประชุม
ทังนี ค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับการเดิ นทาง ค่าที พกั และค่ารับรองสามารถเบิ กได้ตามที จ่ายจริ งและ
สมควร โดยทีค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี 2559 นัน อยูท่ ี 19,036,860.98 บาท ซึ งอยูใ่ นวงเงิน 20 ล้านบาททีได้
อนุมตั ิไว้
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ให้คงอัตราไว้จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
2)

เสนอให้ทีประชุมปรับค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี ดังนี

ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการรวมประจําปี เป็ นวงเงิ นไม่เกิ น 22 ล้านบาท จากเดิ ม 20 ล้านบาท หรื อปรับขึน 10% เพือรองรับกรณี การ
เปลียนแปลงหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ การแต่งตังกรรมการเพิมเติม รวมถึงการจ่ายบําเหน็จให้กรรมการ
และมอบอํานาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับหน้าทีและความ
รับผิดชอบที ได้รับมอบหมาย การปรับเพิมค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี จาก 20 ล้านบาท เป็ น 22 ล้านบาทนี
เพือรองรับการผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินหยวนกับเงินบาท ซึ งผันผวนประมาณ 10% เมือปี 2016 โดยทีธนาคาร
ไม่ได้ปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
ทังนี ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรวมประจําปี ไว้จนกว่าจะเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,193,421 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,193,421 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอมา

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั)งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2560

เลขานุ การบริ ษทั กล่าวเชิ ญ นางลัดดา ศิ ริวฒั นาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ ําเสนอที
ประชุมเพือพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อทีประชุมว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใน
การพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560
ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเชี ยวชาญ และประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี รวมถึงค่าสอบ
บัญชีทีเหมาะสมและสอดคล้องกับปริ มาณงาน โดยเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชีสาํ หรับปี 2560 ดังนี
1.

ชือผู้สอบบัญชี สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธาํ รงค์ เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 4208
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3731
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3920

ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื อทีเสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยกําหนด และเป็ นผูส้ อบบัญชีทีสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็ นชอบเป็ น
ผูล้ งลายมือชื อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิ นของนิ ติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวไม่มีส่วนได้เสี ยกับธนาคาร บริ ษทั ในกลุ่ม ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
2.

ค่ าสอบบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า สอบบัญ ชี ข องธนาคาร
ประจําปี 2560 จํานวน 3,007,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของ
ธนาคาร) จํานวน 1,251,450 บาท รวมค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 4,259,050 บาท เพิมขึนร้อยละ
3 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่ อยย้ อนหลัง 1 ปี
2559
2560
เพิมขึนร้อยละ
บาท
บาท
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
2,920,000
3,007,600
3
บริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
1,215,000
1,251,450
3
รวม
4,135,000
4,259,050
3
หมายเหตุ :
1.
ค่าสอบบัญชียงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7 %
2.
ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึนจริ งนอกเหนื อจากค่าสอบบัญชี จะเรี ยกเก็บไม่เกิ นร้อยละ 10 ของค่าสอบ
บัญชีรวม
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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ทังนี ผูส้ อบบัญชีของธนาคาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของ
ธนาคาร) เป็ นผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
2,220,278,421 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- หุน้
รวม
2,220,278,421 หุน้

100
0

ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี ตามที เสนอ และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี
2560 จํานวน 3,007,600 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560 ของบริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
จํานวน 1,251,450 บาท
วาระที
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พิจารณาเรืองอืน ๆ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก

ประธานแจ้งทีประชุมว่าได้ดาํ เนินการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที
ได้ให้การสนับสนุ นธนาคารมาอย่างดี ประธานกล่าวเพิมเติมว่าตลอดเวลา 7 ปี ที กลุ่มไอซี บีซีได้เข้ามาดําเนิ นกิ จการใน
ประเทศไทย ทังกําไรและสิ นทรั พย์สุทธิ ของธนาคารได้เพิมขึ นอย่างต่อเนื อง ขณะที อตั ราหนี เสี ยก็ลดลง ธนาคารไม่
เพียงแต่ทาํ ธุรกิจในประเทศเท่านันแต่ยงั มีการทําธุรกิจในต่างประเทศด้วย โดยในปี นี ธนาคารจะเน้นการดําเนิ นธุรกิจโดย
ให้การสนับสนุนโครงการทีเกียวกับโครงสร้างพืนฐานทีได้รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลแล้ว ขณะเดียวกันก็จะขยายธุรกิจราย
ย่อยควบคู่กนั ไป ทังนี ธนาคารจะควบคุมความเสี ยงต่างๆ และหนีเสี ยให้อยูใ่ นเกณฑ์ทีต งั ไว้ ประธานเชือว่าปี นีจะเป็ นปี ทีดี
ของธนาคารอีกปี หนึง
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดซักถามหรื อเสนอเรื องอืนใดเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วม
ประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 14.40 น.

……………………………………………………………………………

(นายจือกัง หลี)
ประธานกรรมการ
ประธานทีประชุม

……………………………………………………………………………

(นางอรพินท์ ศรี สงั คม)
เลขานุการบริ ษทั
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 24 ประจําปี 2560
วันที 27 เมษายน 2560
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